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2 § 

Psykiatrisen sairaalahoidon sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-412–18 
 
 

Päätös   
 

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen 
ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden 
maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä Antti Kesselin sosiaalityöntekijän 
virkaan (vakanssinumero 029152, toimintayksikkö 396375, työpiste 
300140) 1.7.2018 lukien 3045.35 euron tehtäväkohtaisen kuukausipal-
kan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tar-
kemmin määrätyin ehdoin. Koeaika on kuusi kuukautta.  

 
Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.  
 

Päätöksen perustelu  
 

Kaupunginhallitus on perustanut sosiaalityöntekijän viran 1.1.2018 lu-
kien.  
 
Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 029152) on ollut julkisesti 
haettavana 5.-19.3.2018 kaupungin rekrytointijärjestelmän sisäisessä 
ja ulkoisessa haussa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 7 § mukaan sosiaalityöntekijän vir-
kaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.  
 
Sosiaalityöntekijän tehtävissä yhdistyvät aikuissosiaalityön ja tervey-
denhuollon sosiaalityön tehtävät, joihin kuuluvat muun muassa palvelu-
tarpeen arviointia, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätök-
sentekoa, muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä sekä SAS-
prosessien ja muiden palvelujen käynnistämistä. Sosiaalityössä koros-
tuu erityistä tukea tarvitsevien, palveluihin kiinnittymättömien ja kriisiy-
tyneessä elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa tehtävä työ.  
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta sosiaali-
työntekijän työstä psykiatrisessa sairaalassa sekä Helsingin palvelu-
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verkon tuntemusta sekä hyvää tuntemusta erityisesti psykiatrisen poti-
laan tilanteeseen liittyvistä palveluista ja sosiaaliturvasta. 
 
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaa-
lityöntekijän kelpoisuus. 
 
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. 
 
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.  
 
Määräajassa hakemuksensa jätti 5 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus on kaikilla 
hakijoilla.  
 
Hakemusten perusteella haastateltiin neljä hakijaa. Haastattelut suoritti 
psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen. 
 
********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on lail-
listettu sosiaalityöntekijä. ********** toimii Auroran sairaalassa sosiaali-
työntekijänä. Hän on toiminut nykyisessä sosiaalityöntekijän toimes-
saan 10/2010 lukien. 
 
********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on lail-
listettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt Auroran sairaalassa so-
siaalityöntekijän toimessa 1/2016 lukien.  
 
Antti Kesseli on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on 
laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on toiminut vastaavan sosiaalityönte-
kijän toimessa Auroran sairaalassa 4/1998 lukien.  
 
********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri sekä hallin-
totieteiden maisteri. Hän on laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on toimi-
nut sosiaalityöntekijän toimessa Auroran sairaalassa 12/2013 lukien.  
  
Sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 029152) valitaan yhteis-
kuntatieteiden maisteri Antti Kesseli. Valitulla on virkaan vaadittava pä-
tevyys sekä kokemusta sosiaalityöntekijän työstä psykiatrisessa sairaa-
lassa sekä Helsingin palveluverkon tuntemusta sekä hyvää tuntemusta 
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erityisesti psykiatrisen potilaan tilanteeseen liittyvistä palveluista ja so-
siaaliturvasta. 
 
********** on valittu sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
029160) johtajapsykiatrin päätöspöytäkirjalla 4.4.2018, 4 §. 
 
********** on valittu sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
0313662) johtajapsykiatrin päätöspöytäkirjalla 4.4.2018, 3 §. 

  
********** on valittu sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 
029155) johtajapsykiatrin päätöspöytäkirjalla 6.4.2018, 5 §. 

 
 
Lisätiedot 

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 310 42970  
  aila.ronkanen@hel.fi 

 
 

Liitteet                   1 Yhteenveto hakijoista 
 

 

Muutoksenhaku 

 
             Oikaisuvaatimusohje, Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Otteet 

 

              Ote                     Otteen liitteet 
              Virkaan otettu  Oikaisuvaatimusohje, 

Viran muut hakijat   Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

 

Tiedoksi  Taloushallintopalvelu 
Henkilöstöasiantuntija 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 

1 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

 

  Pöytäkirjan 2 §. 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
 

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

  -    kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä. 

 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaa-
timusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
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Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

 
Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postiosoite:  PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Faksinumero:  (09) 655 783 
Käyntiosoite:  Pohjoisesplanadi 11-13 
Puhelinnumero:  (09) 310 13700 (Yleishallinto) 

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 
-  päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 
-  miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
-  millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 
-  oikaisuvaatimuksen tekijä 
-  millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 
       vaatimuksen 
-  oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
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Aila Ronkanen 
               psykososiaalisen työn päällikkö 

 
 

                                  
 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa  
              osoitteessa www.hel.fi 20.6.2018. 

 
 
 
 

http://www.hel.fi/

